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Abstract 

Objectives: The aim of this study was to investigate the effect 

of inability to repay debts on motivation, mental strength, 

professional commitment and performance of athletes in 

football clubs. The present research is descriptive research that 

from the perspective of purpose is one of the applied research 

projects that was conducted in the field. Methods & Materials: 

The method of the present study is a survey in terms of data 

collection method. The statistical population of the present study 

includes all athletes in Iranian football clubs, but accurate 

information about the number of these people is not available. 

Based on the Cochran sample size formula in the uncertainty of 

the population size, 384 people were identified as the research 

sample. Data collection tool included a questionnaire.  

Results: The results showed that the inability to repay debts has 

a significant negative effect on motivation, mental strength, 

professional commitment and performance of athletes in 

football clubs. In other words, the inability to repay debts has 

caused behavioral and attitude problems among athletes in 

football clubs. 

  
Extended Abstract 

Background and Purpose 

Financial issues are one of the most 

critical while discussed issues in 

sports, which have been emphasized 

by various researchers. Various 
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studies have been conducted in this 

area to improve aspects of financial 

issues in sport (Curington, 2020). 

Financial resources are identified as 

one of the basic needs of individuals 

and a motivating force among 
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individuals. Responding to people's 

financial needs can lead to 

appropriate motivational practices. 

Among professional athletes, 

responding to their financial needs 

can also play an essential role in 

improving their athletic 

performance. A range of studies 

have attempted to examine the 

functions of financial issues in the 

performance of athletes. One of the 

problems in professional sports is 

the regular and timely fulfillment of 

clubs' financial commitments. In a 

way, financial debts have always 

been seen as a negative issue in 

sports. Studying motivation and 

related behaviors paves the way for 

answering complex and vital 

questions about human nature 

(Sibley & Bergman, 2018). 

Motivation is the key to doing 

anything, including sports, business, 

and other essential and militant 

endeavors. Motivation must be 

related to various factors that 

stimulate and control behavior. 

On the other hand, mental toughness 

is considered as another important 

issue among individuals, especially 

athletes. Indeed, athletes' mental 

skills are regarded as the essential 

needs to participate in competitive 

sports environments. Mental 

toughness is the inherited or 

enhanced psychological superiority 

and benefits that cause the athlete to 

cope better despite the many 

demands that competition imposes 

on his or her performance (i.e., 

competition, training, and lifestyle). 

He has more stability even than his 

opponents in characteristics such as 

determination, concentration, self-

confidence, and control of high-

pressure situations (Motesharee et 

al., 2015). In addition, mental 

toughness is identified as one of the 

vital needs in sports, which has led 

to the formation of severe and 

practical activities in sports clubs to 

promote athletes' mental toughness. 

Commitment is an attitude and 

mental state that is used to describe 

people's desire for certain behaviors. 

This concept indicates individuals' 

degree of perseverance to continue 

to participate in a behavior. From 

another perspective, commitment is 

a kind of sense of belonging, and 

belonging to a particular behavior. 

Salancik (1977) considers 

commitment to be a state of 

personality in which a person is 

constrained by the actions and 

activities he or she performs, and 

because of these actions, he or she 

develops the belief that he or she 

must continue to perform such 

activities. In sports, commitment is a 

psychological construct that 

generally refers to the motivation to 

continue exercising. A sports 

commitment can be related to a 

sports program, a sport (for 

example, football), or a commitment 

to continuous participation in 

various sports activities. This issue 

is considered essential for 

improving the athletic performance 

of individuals. Achieving the 

desired level of sports performance 
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has always been the focus of sports 

authorities. Establishing procedures 

to improve athletes' team 

performance can play an essential 

role in achieving athletic success. 

Although team performance issues 

have always been important in 

sports, the lack of regular 

procedures to improve the team 

performance of athletes is 

scientifically evident. Various 

variables, including financial issues, 

can influence this. Responding to 

the financial needs of athletes is one 

of the most critical issues in 

professional sports. 

 

Materials and Methods 
The present study is descriptive 

research and in terms of purpose, it 

is applied research conducted in the 

field. The method of the present 

study is a survey in terms of the data 

collection method. 

Participants 

The statistical population of the 

present study includes all athletes in 

Iranian football clubs; however, 

accurate information about the 

number of these people is not 

available. Based on the Cochran 

sample size formula in the 

conditions of uncertainty of the 

population size, 384 people were 

identified as the study sample. After 

distributing and collecting the 

questionnaires, 362 out of these 

people collaborated with the 

researchers. 

Collection Tools and Methods 

The tools of this study included 

several questionnaires. 

Questionnaires included Financial 

Debt Repayment Status 

Questionnaire, Sports Motivation 

Questionnaire, Mental toughness 

Questionnaire, Professional 

Commitment Questionnaire, 

Athletes Performance 

Questionnaire. 

 

Data Processing Method 

Descriptive and inferential statistics 

were used to analyze the data of the 

present study. Thus, in the 

descriptive statistics section, the 

mean and standard deviation, and 

for the inferential statistics section, 

the Kolmogorov-Smirnov test was 

used to check the normality of data 

distribution, and the structural 

equation test was also used to check 

the research model.  To analyze the 

data, SPSS software, version 20, and 

SPLS were applied. 

 

Findings 
Descriptive results of the present 

study showed that the mean age of 

the study samples was 28.4 years. 

Moreover, 52 women and 310 men 

were among the sample. The results 

of the kolmogorov-Smirnov test 

revealed that the distribution of data 

in the present study is abnormal. 

According to the results, it was 

found that the inability to repay 

debts has a significant effect on the 

motivation of athletes in football 

clubs - 0.792. The results also 

showed that the inability to repay 
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debts has a significant effect on 

athletes' mental toughness in 

football clubs by -0.770. The present 

study’s results also indicated that the 

inability to repay debts has a 

significant impact on the 

professional commitment of athletes 

in football clubs by -0.880. The 

results showed that the inability to 

repay debts has a significant effect 

on the performance of athletes in 

football clubs - -0.776. 

 
Table 4. Model Indexes 

Variable Shared values R2 GOF 

Motivation 0.54 0.62 0.57 

Athletes’ performance 0.44 0.60 0.51 

Mental toughness 0.52 0.59 0.55 

Professional commitment 0.48 0.77 0.60 

Given that the optimal value of the 

GOV index is higher than 0.36, it 

can be said that the value of this 

index is in a favorable position. 

Furthermore, the validity of the 

present study’s model is calculated 

by the validity of the studied 

structures, the validity of which is 

done through the second-order 

confirmatory factor analysis 

technique. The average variance of 

extracted index was used to examine 

the internal (convergent) validity of 

the model. This index is above 4 for 

all study variables that is acceptable, 

meaning that the hidden variables in 

question have been able to explain 

more than 40% of the variance of 

their observations. Hence, the 

convergent validity of the present 

model is confirmed. Also, to 

estimate the model's diagnostic 

(divergent) validity, Fornell and 

Larcker matrix methods were used. 

Discussion and Conclusion 
The present study’s findings showed 

that the inability to repay debts 

reduces the motivation of athletes in 

football clubs. In other words, the 

inability to repay debts reduces the 

motivation of athletes in football 

clubs. This has been mentioned in 

various studies. Delrue et al. (2019) 

identified that motivational issues 

are essential and critical among 

athletes and should be addressed 

appropriately. In interpreting this 

issue, it should be noted that the 

inability to repay debts due to 

mental and behavioral problems 

among athletes causes athletes' 

motivation to be severely 

overshadowed. In other words, the 

inability to repay debts makes it a 

breeding ground for problems in 

incentives. This study’s findings 

indicated that the inability to repay 

debts reduces the level of mental 

toughness of athletes in football 

clubs. In interpreting this issue, it 

should be noted that the inability to 

repay debts causes behavioral and 

attitudinal problems among athletes 

due to the non-fulfillment of 
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obligations of sports clubs in the 

financial field. On the other hand, 

the inability of sports clubs to repay 

their financial debts can reduce 

athletes' mental toughness while 

causing psychological and mental 

problems. 

The findings also revealed that the 

inability to repay debts reduces the 

level of professional commitment of 

athletes in football clubs. In other 

words, the inability to repay debts 

reduces the level of professional 

commitment of athletes in football 

clubs. In interpreting this issue, it 

should be noted that the inability to 

repay debts by creating misconduct 

by sports clubs leads to a decrease in 

the commitment of athletes and 

professions to their team and sport. 

Further, the present study’s results 

implied that the inability to repay 

debts reduces the performance of 

athletes in football clubs. In other 

words, the inability to repay debts 

reduces the performance of athletes 

in football clubs. In the 

interpretation of this issue, it is 
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 مقالة پژوهشی 

بازپرداخت    تأثیر در  توانایی  تعهد  ها  بدهی عدم  ذهنی،  استحکام  انگیزش،  بر 

 های فوتبالو عملکرد ورزشکاران در باشگاهای حرفه
 

 2زادهولی  شاه عادل ،1جعفری علی

 

 ( مسئول  نویسنده)  ایران بناب،، اسالمی آزاد دانشگاه بناب،  واحد حسابداری، گروه استادیار،. 1

 ایران اردبیل، ی، اسالم آزاد دانشگاه اردبیل،  واحد حسابداری، گروه استادیار،. 2
 

 چکیده 

با هدف    پژوهش  اهداف:  بازپرداخت    تأثیربررسی  حاضر  در  توانایی  بر  ها  بدهی عدم 

فوتبال های  باشگاه و عملکرد ورزشکاران در  ای  حرفه انگیزش، استحکام ذهنی، تعهد  
اجرا گردید.   و  پژوهشطراحی  از نوع  از منظر   استهای توصیفی  پژوهش حاضر  که 

که به صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش    استهای کاربردی  پژوهش   ءهدف، جز
 . استها، پیمایشی آوری دادهحاضر از نظر روش گرد 

های فوتبال ورزشکاران در باشگاه می آماری پژوهش حاضر شامل تما  ةجامع  ها: یافته

  س بر اسا  نیست.که اطالعات دقیقی در خصوص تعداد این افراد دردسترس    استایران  
نفر به    384کوکران در شرایط نامشخص بودن حجم جامعه، تعداد    ةفرمول حجم نمون

 نامه بود. مشخص شدند. ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسش   ة پژوهشعنوان نمون

بر انگیزش، استحکام  ها  بدهی اخت  نتایج نشان داد عدم توانایی در بازپرد   گیری: نتیجه 

تعهد   باشگاه ای  حرفهذهنی،  در  در    تأثیرهای فوتبال  و عملکرد ورزشکاران  معناداری 
بازپرداخت   در  توانایی  عدم  عبارتی  به  دارد.  وجود  منفی  بروز ها  بدهی جهت  سبب 

 های فوتبال شده است.مشکالت رفتاری و نگرشی در میان ورزشکاران باشگاه 
 

 مقدمه 
مسائل مالی به عنوان یکی از مسائل مهم در ورزش  

ترین موارد در ورزش  است و همواره یکی از مورد بحث 
تاکید   مورد  که  به  است  است.  بوده  مختلفی  محققان 

در جهت   این حوزه  در  مختلفی  که مطالعات  صورتی 
جنبه به  بهبود  ورزش  مالی در  به مسائل  مربوط  های 

3انجام رسیده است )کورینگتون
(. منابع مالی به  2020،  1

 
3. Curington 

4. Deal 

5. Smith 

گردد  عنوان یکی از نیازهای اساسی افراد مشخص می 
ن افراد  و همواره به عنوان یک نیروی انگیزشی در میا

4مشخص شده است )دیال
(. پاسخ به نیازهای  2017،  2

های انگیزشی  تواند منجر به ایجاد رویه مالی افراد می 
ای نیز پاسخ  مناسبی گردد. در میان ورزشکاران حرفه 

می  آنان  مالی  نیازهای  مهمیبه  نقش  بهبود تواند  در 
)اسمیت باشد  داشته  آنان  ورزشی  5عملکرد 

3  ،2019 .)
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ات مختلفی سعی در بررسی کارکردهای مسائل  مطالع
مالی در روند عملکردی ورزشکاران داشته است )تیلور  

 (.  1994، 1و اوگیلوی
حرفه ورزش  در  موجود  مشکالت  از  انجام  یکی  ای 

ها در خصوص منابع  تعهدات منظم و به موقع باشگاه 
بدهی  که  به صورتی  است.  عنوان  مالی  به  مالی  های 

منفی همواره در حوزة ورزش مشاهده شده  یک مسئله  
(. با توجه به اهمیت مسائل  2012،  2است )دانوویسکی

مالی در میان ورزشکاران، عدم توانایی در بازپرداخت  
مهمی  بدهی نقش  مالی  عملکردی  های  مسائل  در 

(. 2020تواند داشته باشد )کورینگتون،  ورزشکاران می 
شناختی افراد را  اناین مسئله بسیاری از متغیرهای رو 

می  و  است  داده  قرار  تأثیر  مهمی تحت  نقش  در  تواند 
از  حوزه  باشد. یکی  داشته  افراد  رفتاری  و  ذهنی  های 

 مسائل مهم در میان ورزشکاران، انگیزش است. 
در زمینه ورزش نیز انگیزش ورزشکاران برای شرکت  

  های زیادیهای ورزشی از جنبهها و رقابت در فعالیت 
شناسان ورزش، ابعاد  بررسی شده است؛ برخی از روان 

شرکت سایر  و  ورزشکاران  در  انگیزش  کنندگان 
گیری ورزشی در  های ورزشی را با عنوان جهت فعالیت
اند بندی و توصیف کرده رقابت طبقهو   تمرین  فعالیت،
همکاران،    3)بلینوا در  2020و  ابعاد  این  شناخت  با   .)

میزان انگیزش، تمایل و آمادگی  توان  ورزشکاران، می 
های ورزشی  ها و فعالیتافراد را برای شرکت در رقابت 

(. موضوع  2019و همکاران،    4دهی کرد )دلرویجهت
شخصیت،  مانند  دیگری  اساسی  مفاهیم  با  انگیزش 
برانگیختگی، استرس، اضطراب در یادگیری و اجرای  
این در  پیوند خورده است.    انواع مهارت های ورزشی 
زمینه از نظریة سائق کالرك هال و شاگردش اسپنس،  

 
1. Taylor & Ogilvia 

2. Danowski 

3. Blyonova 

4. Delrue 

5. Jordalan 

یرکیز و    -قانون  انواع  وارونه،  یو  فرضیة  یا  دادسون 
فردی   های  تفاوت  یا  اضطراب  و  استرس  فرآیند 
)شخصیت( ورزشکار و نوع تکلیف یا مهارت در ارتباط  

)جوردالن  گردید  استفاده  ورزشی  های  موقعیت  و   5با 
شناسی اجتماعی نیز ان (. در زمینة رو 2020همکاران،  

تقویت  مانند  اساسی  مفهوم  چند  با  انگیزش  موضوع 
تدوین   پیشرفت،  انگیزة  اجتماعی،  تسهیل  اجتماعی، 

(. 1996و همکاران،  6هدف و غیره پیوند خورد )چانتال 
اسمیت، روان از جمله رابرتز،  شناسان ورزشی دیگری 

اسپرایتزر، و  اسنایدر  غیره   اسمول،  و  نقش  اتکینسون 
تقویتی انگیزش و تأثیر عوامل اجتماعی را در مشارکت  
ورزشی توسعه دادند. این مطالعات، به شناسایی دو بُعد  

)الئوتنباچ انگیزه شد  منجر  بیرونی  و  درونی  و   7های 
 (.  2020همکاران، 

انگیزش در ورزش نیز، یکی از مباحث مهم در ورزش  
فعالیت و  تالش  زیرا  شود؛  می  هر  محسوب  های 

او بستگی  و  انگیزش  به میزان  برای موفقیت،  رزشکار 
دارد. مطالعة انگیزش و رفتار مربوط به آن جستجویی 
برای یافتن پاسخ به سئواالت پیچیده و مهم در مورد  

برگمان و  )سیبلی  است  انسان  (.  2018،  8طبیعت 
انگیزش کلید انجام هر کاری اعم از ورزش، تجارت و  

ه دیگر است. انگیزش باید جویانهر تالش مهم و مبارزه 
در ارتباط با عوامل گوناگون باشد که رفتار را تحریک  

ی به عنوان استحکام ذهنو کنترل می نماید. از طرفی 
خصوص   به  و  افراد  میان  در  مهم  مسئله  دیگر 

مهارت  است.  مشخص  ذهنی  ورزشکاران  های 
آنان   اساسی  نیازهای  از  یکی  عنوان  به  ورزشکاران 

ط های رقابتی ورزشی مشخص  جهت حضور در محی
)دیوتسچر  است  همکاران،    9شده  از 2013و  یکی   .)

6. Chantal 

7. Lautenbech 

8. Sibley & Bergman 

9. Deutscher 
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مهارت خصوص  در  کلیدی  ذهنی  متغیرهای  های 
 ورزشکاران، استحکام ذهنی است.  

شناختی  استحکام ذهنی داشتن برتری و مزایای روان
داده  رشد  یا  و  آن  شده   ارثی  نتیجه  در  که  است  ای 

عل1ورزشکار:   عمومی،  شکل  به  از  ی (  بسیاری  رغم 
اعمال  نیازمندی  ورزشی  عملکرد  بر  رقابت  که  هایی 

و می مقابله  زندگی(،  شیوه  و  تمرین  )مسابقه،  کند 
و   دارد  خود  حریفان  به  نسبت  بهتری  به  2مواجهه   )

صورت اختصاصی از ثبات و پایداری بهتری نسبت به 
ویژگی در  تمرکز، حریفان  بودن،  مصمم  مانند  هایی 

نفس به  پرفشار    اعتماد  شرایط  کنترل  همچنین  و 
می  همکاران،  برخوردار  و  )متشرعی  (. 2015گردد 

استحکام ذهنی به عنوان یکی از نیازهای ضروری در  
-ورزش مشخص است که این مسئله منجر به شکل

باشگاه  در  عملی  و  جدی  های  فعالیت  های گیری 
ورزشی جهت ارتقای استحکام ذهنی ورزشکاران شده  

)فدونینا  ورزشکاران  2017،  1است  نیازهای  به  پاسخ   .)
در جهت بهبود استحکام ذهنی به عنوان یکی از مسائل  
توجه   مورد  که  است  مشخص  ورزش  میان  در  مهم 

)شیارد  است  گرفته  قرار  نیز  مختلفی  و   2محققان 
(. دیگر متغیر مورد بررسی در پژوهش  2009همکاران،  

 ای است.حاضر، تعهد حرفه 
یکی   عنوان  به  حرفه تعهد  هر  در  مهم  مسائل  ای از 

مشخص شده است. در ورزش نیز تعهد به عنوان یک  
مسئله مهم همواره مورد توجه محققان مختلفی بوده  

تعهد، نگرش و حالتی روانی است که به منظور  است.  
توصیف تمایل افراد به رفتارهای مشخص استفاده می  

و شود. در واقع، این مفهوم نشان دهندة میزان پشتکار  
  پایداری افراد برای ادامة مشارکت در یک رفتار است

تعهد 2007و همکاران،    3سوسا ) از دیدگاهی دیگر،   .)

 
1. Fedunina 

2. Sheard 

3. Sousa 

4. Salanick 

نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به رفتار خاص  
  تیاز شخص   ی( تعهد را حالت1977)  4ک یاست. ساالنس

  ییها  تیاقدامات و فعال  قیداند که در آن فرد از طرمی
می  انجام  مقکه  و  محدود  دلمی  دیدهد  به  و   لیشود 

شود که  می   جادیا  یباور در و   نیاقدامات ا  نی انجام هم
چن  دیبا بخشد   یتیفعال  نیانجام  تداوم  ورزش،    در.  را 

شناختی است که عموماً به انگیزه  روان ةتعهد یک ساز 
ادام تعریف    ة برای  به  تمرینات ورزشی اشاره دارد. بنا 
)  5اسکانالن  همکاران  ورزش1993و  تعهد  عبارت    ی( 

شناختی که نشان از تمایل و عزم  است از ساختار روان 
فعالیت در  مشارکت  تداوم  به  دارد.  فرد  ورزشی  های 

نشان    ،یشناختساختار روان   کی به عنوان    یورزش  تعهد
در   لیم  ةدهند مستمر  شرکت  جهت  فرد  خواست  و 
  ة منعکس کنند یاست. تعهد ورزش یهای ورزشتیفعال

ادام  یزشیانگ  روهایین برای  و   ة فرد  مشارکت 
روان رساختیز  تیاهم  ةدهندنشان بر    یمبتن  یهای 

ادام بر    است  نیمع  ت یفعال  ایرفتار    کی  ة پافشاری 
  کیتواند مربوط به  می   ی. تعهد ورزش(2020،  6)ویس
مثال فوتبال(    ی )برای  ورزش  ة رشت  کی   ،یورزش  ةبرنام

فعال  ایو   انواع  در  مستمر  شرکت  به  های   تیتعهد 
عملکرد    باشد.  یورزش بهبود  جهت  در  مسئله  این 

افراد مهم تلقی می  و همکاران،   7گردد )برکی ورزشی 
2020  .) 

ورزشی همواره  دستیابی به سطحی مطلوب از عملکرد 
های  مورد توجه متولیان ورزش بوده است. ایجاد رویه

تواند نقش ورزشکاران می  در جهت بهبود عملکرد تیمی
باشد  مهمی   داشته  ورزشی  های  موفقیت  کسب  در 

(. اگر چه مسائل عملکرد  2020و همکاران،    8)فیگوئردو 
نبود  تیمی   اما  است  بوده  مهم  همواره  ورزش  در 

ورزشکاران  منظم جهت بهبود عملکرد تیمی  هایرویه

5. Scanlan 

6. Weiss 

7. Berki 

8. Figueiredo 
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و  به صورت علمی   نژاد  )رمضانی  است  کامالً مشهود 
می 2009همکاران،   مسئله  این  تأثیر  (.  تحت  تواند 

متغیرهای مختلفی از جمله مسائل مالی باشد. پاسخ به  
در   مهم  مسائل  از  یکی  ورزشکاران،  مالی  نیازهای 

بازپ بدون شک  است.  ای  حرفه  بدهی  ورزش  رداخت 
عملکرد   در  مهمی  نقش  تواند  می  ورزشکاران  های 
در   مطالعه  باشد.  داشته  ورزشکاران  رفتاری  و  ذهنی 
خصوص تأثیرگذاری عدم توانایی در بازپرداخت بدهی  
وزش   در  مالی  مشکالت  پیش  از  بیش  تواند  می  ها، 
مالی   مشکالت  دهد.  قرار  کنکاش  مورد  را  ای  حرفه 

های عنوان یکی از ضعف   ای بهموجود در ورزش حرفه 
مهم ورزش ایران سبب گردیده است تا مشکالتی در  
میان ورزشکاران و تیم های ورزشی ایجاد نماید. اگر  
چه نبود مطالعات جامع در این خصوص سبب گردیده 

عدم    است تا کارکردهای منفی برخی مسائل از جمله
ی ورزشکاران نامشخص  های در بازپرداخت بده  ییتوانا

ای با این مسئله در جهت بهبود های مقابله رویه  باشد و 
این   ایجاد نگردد.  و رفتاری ورزشکاران  شرایط ذهنی 
مسئله سبب گردیده است تا خال مطالعاتی در خصوص 

تواناتأثیرگذاری   بدهی  ییعدم  بازپرداخت  بر  ها  در 
برخی متغیرهای ذهنی و رفتاری در میان ورزشکاران  

رو پژوهش حاضر با هدف  کامالً مشخص باشد. از این  
توانا  یبررس عدم  بدهی   ییتأثیر  بازپرداخت  بر  در  ها 

ذهن  زش،یانگ حرفه   ،یاستحکام  عملکرد تعهد  و  ای 
سعی در پاسخ به این    های فوتبالورزشکاران در باشگاه 
ها در بازپرداخت بدهی   ییعدم تواناسئوال داشت که آیا  

لکرد  ای و عمتعهد حرفه   ،یاستحکام ذهن  زش،یبر انگ
 تأثیر معناداری دارد؟  فوتبال یهاورزشکاران در باشگاه 

 

   پژوهش شناسیروش
  های توصیفی است کهنوع پژوهش  پژوهش حاضر از

پژوهش  هدف، جز  منظر  و از  است  کاربردی  به    های 

از   پژوهش حاضر  روش  گردید.  انجام  میدانی  صورت 
 است. ، پیمایشی هانظر روش گردآوری داده

 کنندگانشرکت
پژوهش حاضر شامل    ةجامع  ورزشکاران  تمامیآماری 

ایران است که اطالعات دقیقی   های فوتبالدر باشگاه 
در خصوص تعداد این افراد دردسترس نیست. بر اساس  
فرمول حجم نمونة کوکران در شرایط نامشخص بودن  

نفر به عنوان نمونة پژوهش    384حجم جامعه، تعداد  
-نامهآوری پرسش زیع و جمع مشخص شدند. پس از تو

تعداد   پژوهش،  محقق    362های  با  افراد  این  از  نفر 
 همکاری نمودند.  

 های گردآوری ابزار و شیوه 
 های زیر بود. نامهابزار پژوهش حاضر شامل پرسش 

وضعیتپرسش  بازپرداخت    نامة 

 ی مالی هایبده

بررسی   تواناجهت  بدهی  ییعدم  بازپرداخت  از  ها  در 
نامه  نامة محقق ساخته استفاده شد. این پرسش پرسش 

دارای پنج سئوال بود که سئواالت آن با توجه به مبانی 
این  روایی  بود.  گردیده  طراحی  دلفی  روش  و  نظری 

نامه با بررسی نظرات خبرگان مورد بررسی قرار  پرسش 
س از  نامه پ گرفت. همچنین میزان پایایی این پرسش 

 مشخص گردید.  84/0محاسبه آلفای کرونباخ میزان 

 نامة انگیزش ورزشی پرسش 
پل  نامة  جهت بررسی متغیر انگیزش ورزشی از پرسش 

همکاران و  این 1995)  لیتیر  گردید.  استفاده   )
سئوال است که سئواالت آن به    24نامه دارای  پرسش 

انگیزگی )چهار سئوال(،  شناسایی شش مولفه شامل بی 
انگیزة درونی )چهار سئوال(، تنظیم کنندة بیرونی )چهار  

پذیر سئوال(، تنظیم آمیخته )چهار سئوال(، تنظیم خود 
)چهار سئوال(    )چهار سئوال( و تنظیم درون فکنی شده

پرسش  این  سئواالت  بود.  پنج  پرداخته  طیف  در  نامه 
که   صورت  بدین  است.  شده  طراحی  لیکرت  ارزشی 

را    1و گزینه خیلی کم نمره    5گزینه خیلی زیاد نمره  
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نامه بر حسب کند. نحوه ارزیابی این پرسشدریافت می
( بود. میزان پایایی  3میانگین پاسخ به سئواالت )میزان  

مشخص شده است. در پژوهش  82/0نامه سش این پر
پرسش  این  پایایی  میزان  محاسبه  حاضر  از  پس  نامه 

مشخص گردید. همچنین   0/ 80آلفای کرونباخ میزان  
نامه در پژوهش واژبخت و خداپرست  پایایی این پرسش

 مشخص گردید.  84/0( میزان 2018)

 نامة استحکام ذهنی پرسش 
از  ذهنی  استحکام  متغیر  بررسی  نامة  پرسش   جهت 

این پرسش  استفاده شد.  دارای  کالف  سئوال    48نامه 
است که سئواالت آن به شناسایی هشت مولفه شامل  

 ( )  هشتچالش  کنترل  کنترل   14سئوال(،  سئوال(، 
سئوال(، تعهد   هفتسئوال(، کنترل زندگی )  7هیجانی )

های  سئوال(، اعتماد به توانایی  15سئوال(، اعتماد )   11)
فردیسئو  نُه)  خود بین  اعتماد  و    سئوال(   شش)   ال( 

پرسش  این  سئواالت  بود.  پنج  پرداخته  طیف  در  نامه 
که   صورت  بدین  است.  شده  طراحی  لیکرت  ارزشی 

را    1و گزینه خیلی کم نمره    5گزینه خیلی زیاد نمره  
نامه بر حسب کند. نحوه ارزیابی این پرسشدریافت می

( بود. میزان پایایی  3میانگین پاسخ به سئواالت )میزان  
مشخص شده است. در پژوهش  85/0نامه این پرسش 

پرسش  این  پایایی  میزان  محاسبه  حاضر  از  پس  نامه 
مشخص گردید. همچنین   0/ 87آلفای کرونباخ میزان  

نامه در پژوهش عبدلی و همکاران پایایی این پرسش
 مشخص گردید.  80/0( میزان 2016)

 ای نامة تعهد حرفهپرسش 
حرفه تعهد  متغیر  بررسی  پرسش جهت  از  نامة  ای 

هن  کمنیکال این    (2000)   نگیو  شد.  استفاده 
دارای  پرسش  و    15نامه  بُعد  دارای  که  است  سئوال 
نامه در طیف پنج  ای نبود. سئواالت این پرسش مولفه

که   صورت  بدین  است.  شده  طراحی  لیکرت  ارزشی 
 را   1و گزینه خیلی کم نمره  5گزینه خیلی زیاد نمره 

نامه بر حسب پرسشکند. نحوه ارزیابی این  دریافت می
( بود. میزان پایایی  3میانگین پاسخ به سئواالت )میزان  

مشخص شده است. در پژوهش  81/0نامه این پرسش 
پرسش  این  پایایی  میزان  محاسبه  حاضر  از  پس  نامه 

مشخص گردید. همچنین   0/ 89آلفای کرونباخ میزان  
پرسش این  یوسفی پایایی  و  قدری  پژوهش  در  نامه 

 مشخص گردید.  79/0( میزان 2018)

 نامة عملکرد ورزشکاران پرسش 
نامة  جهت بررسی متغیر عملکرد ورزشکاران از پرسش 

)   ویچاربون همکاران  این    (2001و  شد.  استفاده 
و  پرسش  بُعد  دارای  که  است  سئوال  پنج  دارای  نامه 
نامه در طیف پنج  ای نیست. سئواالت این پرسش مولفه

بود.   گردیده  طراحی  لیکرت  که  ارزشی  بدین صورت 
را    1و گزینه خیلی کم نمره    5گزینه خیلی زیاد نمره  

نامه بر حسب کند. نحوه ارزیابی این پرسشدریافت می
( بود. میزان پایایی  3میانگین پاسخ به سئواالت )میزان  

مشخص شده است. در پژوهش  86/0نامه این پرسش 
پرسش این  پایایی  میزان  محاسبه  حاضر  از  پس  نامه 

مشخص گردید. همچنین   0/ 84کرونباخ میزان  آلفای  
نامه در پژوهش آقاحسن و همکاران  پایایی این پرسش

 مشخص گردید.  87/0( میزان 2017)

 ها دادهروش پردازش 
داده  تحلیل  منظور  آمار  به  از  حاضر  پژوهش  های 

توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین صورت که در  
از   میانگین و انحراف استاندارد و  بخش آمار توصیفی 

کلوموگراف آزمون  از  استنباطی  آمار  بخش  - در 
ها و از  اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده

آزمون معادالت ساختاری جهت بررسی مدل پژوهش  
های پژوهش حاضر  استفاده شد. کلیة روند تحلیل داده

-ال.و پی.  20نسخة    اساس.افزارهای اس.پی.در نرم
 س انجام گردید.  ا
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  هاافتهی
میانگین   که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  توصیفی  نتایج 

از    4/28های پژوهش  سنی نمونه بود. همچنین  سال 
نمونه پژوهش  میان  و    52های  زن  نفر مرد    310نفر 

اسمیرنف نشان داد که  -نتایج آزمون کلوموگرافبودند.  
توزیع داده های پژوهش حاضر غیرطبیعی است. با این  

محور  توجه مشخص گردید که از نرم افزارهای واریانس
نرم جدول    اسال.پی.افزار  و  شد.  نتایج 1استفاده   ،

مربوط به ضرائب مسیر بین متغیرهای پژوهش را نشان  
مدل پژوهش را در حالت    2و    1دهد. همچنین شکل  می

 دهد.ضرائب مسیر و میزان تی نشان می 
 

 

 ضرائب مسیر معنادار در مدل  -1جدول 

Table 1- Path coefficient in model 

 داری معنا
P 

مقدار 

 تی

T 

 ضریب مسیر

Path 

coefficient 

 سطح متغیر

Variable level 

001/0 

0.001 
863/18 

18.863 

792/0 - 

-0.792 

 انگیزشها بر عدم توانایی در بازپرداخت بدهی

Inability to repay debts on motivation 

001/0 

0.001 
635/13 

13.635 

770/0 - 

-0.770 

 ها بر استحکام ذهنیعدم توانایی در بازپرداخت بدهی

Inability to repay debts on mental 

toughness 

001/0 

0.001 

018/43 

43.018 

880/0 - 

-0.880 

 ها بر تعهد حرفه ای بدهیعدم توانایی در بازپرداخت  

Inability to repay debts on professional 

commitment 

001/0 

0.001 

209/15 

15.209 

776/0 - 

-0.776 

 ها بر عملکرد ورزشکاران عدم توانایی در بازپرداخت بدهی

Inability to repay debts on athletes 

performance 
 

 مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر   -1شکل 

Figure 1. Research model in the case of path coefficients 
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 مدل پژوهش در حالت میزان تی -2شکل 
Figure 2- Research model in t-mode 

 

در    ییعدم توانامطابق با نتایج پژوهش مشخص شد  
بدهی  انگیزش  ها  بازپرداخت  در  بر  ورزشکاران 

به میزان    های فوتبالباشگاه  معنادار    - 792/0تأثیری 
که   داد  نشان  همچنین  نتایج  توانادارد.  در    ییعدم 

استحکام ذهنی  ها  بازپرداخت بدهی  ورزشکاران در  بر 
به میزان    فوتبال  یهاباشگاه  معنادار    - 770/0تأثیری 

حا  پژوهش  نتایج  داد  دارد.  نشان  تواناضر  در    ییعدم 
بدهی  حرفه ها  بازپرداخت  تعهد  در  ای  بر  ورزشکاران 

به میزان    های فوتبالباشگاه  معنادار    - 880/0تأثیری 
که   داد  نشان  پژوهش  نتایج  توانادارد.  در    ییعدم 

بدهی  عملکرد  ها  بازپرداخت  در  بر  ورزشکاران 
به میزان    فوتبال  یهاباشگاه  معنادار    - 776/0تأثیری 

از   پژوهش  مدل  برازش  بررسی  منظور  به  دارد. 
نتایج مربوط    2های منتخب استفاده شد. جدول  شاخص 

 دهد.  های برازش مدل پژوهش را نشان میبه شاخص

 
 

 های برازش شاخص -2جدول 
Table 2- Fit indexes  
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 1روایی واگرا از روش فورنل و الکر منظور بررسیبه  
 نتایج روایی واگرا با   3( استفاده شد. جدول 1981)

 دهد.استفاده از روش فورنل و الکر را نشان می

 روایی واگرا- 3جدول 

Table 3. Divergent validity 

 
 بدهی 

Debt 

 انگیزش 

Motivation 

 عملکرد ورزشی 
Athletes’ 

performance 

 

استحکام 

 ذهنی 
Mental 

toughness 

 ای تعهد حرفه
Professional 

commitment 

 بدهی 
Debt 

714/0 
0.714 

     

 انگیزش 

Motivation 

241/0 

0.241 

734/0 

0.734 
    

 عملکرد ورزشی 

Athletes’ 

performance 

154/0 

0.154 

200/0 

0.200 

663/0 

0.663 
   

 استحکام ذهنی

Mental 

toughness 

217/0 

0.217 
158/0 

0.158 
135/0 

0.135 
 721/0 

0.721 
 

 ای تعهد حرفه
Professional 

commitment 

129/0 

0.219 
108/0 

0.108 
089/0 

0.089 
 214/0 

0.214 
692/0 

0.692 

 
 دوم  دهد، ریشةنشان می  3طور که نتایج جدول  همان
 تراستخراجی هر سازه بزرگ  واریانس  میانگین  مقادیر

 است.  دیگر  هایسازه  با   سازه  آن  همبستگی  مقادیر  از

نتایج مربوط به شاخص برازش کلی مدل را    4جدول   
 . دهدنشان می

 

 های مدل شاخص -4جدول 
Table 4- Model Indexes 

 متغیر 

Variable 
 مقادیر اشتراکی 

Shared values 

 ضریب تعیین 
2R 

 جی.او.اف 
GOF 

 انگیزش 

Motivation 

54/0 

0.54 
62/0 

0.62 
57/0 

0.57 
 عملکرد ورزشی 

Athletes’ 

performance 

44/0 

0.44 
60/0 

0.60 
51/0 

0.51 

    

 
 1. Fornell-Larcker 
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 روایی واگرا- 3جدول 

Table 3. Divergent validity 
 متغیر 

Variable 
 مقادیر اشتراکی 

Shared values 
 ضریب تعیین 

2R 
 جی.او.اف 
GOF 

 استحکام ذهنی 

Mental toughness 
52/0 

0.52 
59/0 

0.59 
55/0 

0.55 
 ای تعهد حرفه

Professional 

commitment 

48/0 

0.48 
77/0 

0.77 
60/0 

0.60 

این به  توجه  شاخصبا  مطلوب  میزان  جی.او.اف   که 
از   توان چنین اعالم داشت که  است، می  36/0باالتر 

دارد.  قرار  مطلوبی  وضعیت  در  شاخص  این    میزان 
ی اسازه   اعتبار  باپژوهش حاضر    اعتبار مدلهمچنین  

طریق    شدهیبررس از  مذکور،  اعتبار  تحلیل    فن است، 
جهت بررسی   .شودی مانجام    1ی مرتبه دوم دییتأعاملی  

درون )همگرا اعتبار  متوسط  2ی  شاخص  از  مدل،   )
است. این شاخص   شدهاستفاده  3شدهاستخراج  انسیوار

/ بوده و در حد  4متغیرهای پژوهش باالی برای تمامی
پنهان  قابل  متغیرهای  که  معنی  این  به  است،  قبولی 
واریانس    40باالی    اندتوانسته   نظر  مورد  درصد 

روایی   جهینت  دررا تبیین نمایند و    پذیرهای خودمشاهده
قرار   تأیید  مورد  حاضر  مدل  . ردیگیمهمگرای 

( مدل، 4واگرا)   یص یتشخین، برای برآورد اعتبار  چنهم
الرکر  و  فورنل  ماتریس  روش  در    5از  شد.  استفاده 

نیز،   اساسپژوهش حاضر  و   بر  ماتریس فورنل  نتایج 
جذر   مقادیر  بر  شدهاستخراج   انسیوارالرکر،  ای  ، 

ی موجود  هاخانهمتغیرهای پنهان )ابعاد( که در  تمامی
در قطر اصلی ماتریس قرار دارند، از مقدار همبستگی 

های زیرین و راست قطر اصلی که در خانه   هامیان آن

 
1. Second Order Confirmatory Factor 

Analysis 

2. Convergent Validity 

3. Average Variance Extracted 

4. Discriminant Validity 

اذعان نمود    توانی مبنابراین  است؛  ، بیشتر  اندقرارگرفته
با  بیشتری  تعامل  حاضر،  مدل  در  مکنون  متغیرهای 

پذیرهای   با    خوددارندمشاهده  به ها سازه تا  دیگر،  ی 
عبارتی، اعتبار واگرای مدل در حد مناسبی است و مورد  

مدل  است  دیتائ کیفیت  و  برازش  آزمون  جهت   .
شاخص  اندازه  از  حاضر،  پژوهش  انعکاسی  گیری 

، استفاده شد. در این پژوهش  6متقاطع اشتراك با روایی  
برای شاخص    آمدهدستبه ، مقادیر  هاافتهنیز، مطابق ی

روا با  لذا،  متقاطع  ییاشتراك  و  بود  مثبت  همگی   ،
ی برآورد برا  .است  دیتائگیری مورد  کیفیت مدل اندازه 

اندازه گویه  7پایایی مدل  پنهان  متغیرهای  گیری های 
)دل    8ی مرکب انعکاسی پژوهش حاضر، از تکنیک پایای

  آمده دستبه گلدشتاین( استفاده شده است. نتایج    -نیو 
تمامی  برای  مرکب  پایایی  پنهان  شاخص  متغیرهای 

قبولی  بود و در حد قابل   7/0حاضر در مدل، باالتر از  
گیری است.  و نشان از پایایی مناسب مدل اندازه  است

  8/0برای سازه نیز باالتر با    آمده دستبه پایایی ترکیبی  
. با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشخص گردید است

که مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، از برازش مناسبی  
 برخوردار است.

5. Fornell & Larcker 

6. CV-Communality 

7. Reliability 

8. Composite Reliability 
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 گیری بحث و نتیجه
مسائل مالی به عنوان یکی از نیازهای مهم و کلیدی 

مهمی نقش  و  است  مشخص  ورزش  رفع    در  در 
پاسخگویی خواسته  عدم  دارد.  ورزشکاران  های 
های ورزشی به مسائل و قراردادهای مالی میان  باشگاه 

های تواند ضربات جبران ناپذیری در حوزه بازیکنان می 
ای باشد.  داشته  ورزشکاران  سبب  عملکردی  مسئله  ن 

عدم  گردیده است تا ضرورت بررسی تأثیرات مربوط به  
بدهی   ییتوانا بازپرداخت  مسئله  ها  در  یک  عنوان  به 

مهم بیش از پیش درك گردد. عدم توجه به این مسئله  
پژوهش   تا  است  گردیده  سبب  مختلف  مطالعات  در 

در بازپرداخت   ییتأثیر عدم توانا  یبررسحاضر با هدف  
ای و  تعهد حرفه   ،یاستحکام ذهن  زش،یگها بر انبدهی

باشگاه  در  ورزشکاران  فوتبالعملکرد  و   های  طراحی 
 اجرا گردد.

که   داد  نشان  حاضر  پژوهش  توانانتایج  در    ییعدم 
بدهی میزانها  بازپرداخت  کاهش   زشیانگ  سبب 

گردد. به عبارتی  می   های فوتبالورزشکاران در باشگاه 
سبب کاهش میزان  ها  در بازپرداخت بدهی   ییعدم توانا
در    گردد.می  های فوتبال ورزشکاران در باشگاه   انگیزش

است.  شده  اشاره  مسئله  این  به  مختلقی  تحقیقات 
( مشخص نمودند که مسائل  2019دلروی و همکاران )

و  است  کلیدی  و  مهم  ورزشکاران  میان  در  انگیزشی 
بایستی به صورت مناسب به این مسئله پاسخ داد.  می

( مالی  2017دیال  مسائل  که  نمود  مشخص  نیز   )
های ورزشی  گاهبایستی به صورت جدی از سوی باشمی

توان چنین اعالم  با این توجه می   مورد توجه قرار گیرد.
داشت که نتایج پژوهش حاضر در این خصوص با نتایج  

)مطالعات   و همکاران  )2019دلروی  و دیال   )2017  )
در تفسیر این مسئله الزم به ذکر است که    همسو است.

توانا بدهی   ییعدم  بازپرداخت  بروز  ها  در  واسطه  به 
ورزشکاران سبب  مشک میان  در  رفتاری  و  ذهنی  الت 
گردد تا میزان انگیزش ورزشکاران به شدت تحت  می

در بازپرداخت    ییعدم تواناالشعاع قرار گیرد. به عبارتی  
شود تا بستری جهت بروز مشکالتی  باعث می ها  بدهی

 های انگیزشی گردد. در حوزه 
که   داد  نشان  حاضر  پژوهش  توانانتایج  در    ییعدم 

  یاستحکام ذهن  سبب کاهش میزانها  بازپرداخت بدهی 
گردد. به عبارتی  می   های فوتبالورزشکاران در باشگاه 

سبب کاهش میزان  ها  در بازپرداخت بدهی   ییعدم توانا
ذهن باشگاه   یاستحکام  در  فوتبالورزشکاران    های 

در مطالعات مختلقی به این مسئله اشاره شده  گردد.  می
( کورینگتون  تعهدات  2020است.  که  داشت  اشاره   )

باشگاه  بایستی به صورت جدی  های ورزشی می مالی 
توان چنین اعالم داشت  با این توجه می اجرایی گردد.  

نتایج   با  خصوص  این  در  حاضر  پژوهش  نتایج  که 
)مطالعات   است.2020کورینگتون  همسو  تفسیر   (  در 

که   است  ذکر  به  الزم  مسئله  توانااین  در    ییعدم 
گردد تا مشکالت رفتاری  باعث می ها  داخت بدهی بازپر

این   که  گردد  ایجاد  ورزشکاران  میان  در  نگرشی  و 
های ورزشی  مسئله ناشی از عدم انجام تعهدات باشگاه 

در    ییعدم تواناگردد. از طرفی  های مالی می در حوزه 
های ورزشی  ی مالی از سوی باشگاههای بازپرداخت بده

مشکمی بروز  ضمن  سبب  تواند  ذهنی  و  روانی  الت 
 کاهش میزان استحکام ذهنی ورزشکاران گردد.

در    ییعدم توانانتایج پژوهش حاضر نشان داد که  
بدهی  میزانها  بازپرداخت  کاهش  تعهد    سبب 

باشگاهحرفه در  ورزشکاران  فوتبال ای   های 
عبارتی  می به  تواناگردد.  بازپرداخت   ییعدم  در 

میزان  ها  بدهی کاهش  حرفهسبب  ای تعهد 
باشگاه  در  فوتبالورزشکاران  در   گردد.می  های 

همواره  مهم  مسئله  یک  عنوان  به  تعهد  ورزش 
و   برکی  است.  بوده  مختلفی  محققان  توجه  مورد 

( که  2020همکاران  نمودند  مشخص  تعهد ( 
  کی  ،یبرنامه ورزش  کیتواند مربوط به  می   یورزش

و    ی)برای  ورزش  ةترش فوتبال(  به    ایمثال  تعهد 
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  باشد.  یهای ورزش تیشرکت مستمر در انواع فعال
افراد   بهبود عملکرد ورزشی  این مسئله در جهت 

در تفسیر این مسئله الزم به ذکر  مهم تلقی گردد.
که   توانااست  بدهی   ییعدم  بازپرداخت  به ها  در 

باشگاه سوی  از  هایی  بدقولی  ایجاد   های واسطه 
و   ورزشی  تعهد  میزان  کاهش  به  منجر  ورزشی 

و رشته ورزشی خود  حرفه تیم  به  ای ورزشکاران 
به  می مشکالت  بروز  از  ناشی  مسئله  این  گردد. 

از سوی  ها  در بازپرداخت بدهی  ییعدم تواناواسطة  
 های ورزشی است. باشگاه 

داد   نشان  حاضر  پژوهش  توانانتایج  در    ییعدم 
بده عملکرد    زانیم  کاهش  سبب  هایبازپرداخت 

باشگاه  در  به  گرددیمفوتبال    یهاورزشکاران   .
  سبب  هایدر بازپرداخت بده  ییعدم تواناعبارتی  

  ی هاعملکرد ورزشکاران در باشگاه   زانیکاهش م
ذکر است در تفسیر این مسئله به   .گرددیمفوتبال  

تواناکه   بدهی  ییعدم  بازپرداخت  باعث    هادر 
حوزه  می در  ورزشکاران  مالی  مشکالت  تا  شود 

ورزش آنان نفوذ نماید و این مسئله به واسطة بروز  
های رفتاری و ذهنی منجر به  مشکالت در حوزه

می ورزشکاران  عملکرد  میزان  به  کاهش  گردد. 
منجر ها  در بازپرداخت بدهی  ییعدم تواناعبارتی  

د که این شوبه بروز مشکالت ذهنی و رفتاری می
حوزه در  ورزشی  مشکالت  عملکردی  های 

ورزشکاران نمود منفی داشته و سبب کاهش میزان  
نتایج  به  توجه  با  است.  گردیده  آنان  عملکرد 

می پیشنهاد  حاضر  و  پژوهش  دغدغه  تا  گردد 
 های بازیکنان از سوی ضرورت پرداخت بدهی 

 

مهم باشگاه   مسئله  یک  عنوان  به  ورزشی  های 
گردد تا با  کامالً درك گردد. از طرفی پیشنهاد می

باشگاه  سوی  از  معقول  قراردادهای  های ایجاد 
در  ها  باشگاه  تعهدات  بهبود  در  سعی  ورزشی 

 خصوص قراردادهای مالی با بازیکنان داشت. 
 

 

 مالحظات اخالقی
انت  مرحله  از  پژوهش،  این  انجام  عنوان  در  خاب 

نوشتن مقاله، نویسندگان  مرحله تکمیل  تا    پژوهش
و   هادستورالعمل  ،قواعدتمامی  

قرار  را    اخالقی استانداردهای توجه  و   دادهمورد 
 .  اندرعایت نموده

 حامی مالی
 دارای حامی مالی نیست.  ،این پژوهش مستقل

 مشارکت نویسندگان
در این   به طور مساوی  هر یک از نویسندگان مقاله

دا   پژوهش اول  شته نقش  نویسنده  نویسنده    ،و 
 مسئول است.

 تعارض منافع 
در    دارد که این اثر قبالً اعالم می   نویسنده مسئول

نشریه   به  همزمان  و  نشده  منتشر  دیگری  جای 
ارائه   همچنین  نشدهدیگری  حقوق    ،است.  کلیه 

ناشر   به   ... و  تصاویر  جداول،  محتوا،  از  استفاده 
 محول گردیده است. 

 

 تقدیر و تشکر 
کنندگان گرامی که ما را در این  از تمامی مشارکت 

تشکر   کردند صمیمانه  یاری  و  همراهی  پژوهش 
یم. نمایمی
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